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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . (1) bekezdése alapján a környezet védelméne k
általános szabályairól szóló 1995 . évi LIII . törvény, a természet védelméről szóló 1996
évi LIII . törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/6442. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem el ő :

1.A törvényjavaslat 4 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(1) A Kvt. 48 . §-a következ ő új (2) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidej űleg a (2)—(5)
bekezdések számozása (3)-(6) bekezdésre változik :

„(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén
a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben más [jogszabály] törvény hatálya alá nem
tartozó egyes [fák] fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó el őírásokat
határozhat meg . ”

2. A törvényjavaslat 13 . §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki :

(4) A Kvt. 110. §-a (7) bekezdése a következő 22-[29]30. pontokkal egészül ki, és ezze l
egyidejűleg az a)-v) pontok jelölése 1-21 . pontra változik :

[(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

„22 . a zaj és rezgés elleni védelem szabályait ;

23. a felszín alatti vizek védelmének szabályait ;

24. a felszíni vizek minősége védelmének szabályait ;

25. a levegő védelmével kapcsolatos szabályokat ;



26. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméne k
szabályait ;

27. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizeket és
vízgyűjtőterületüket;

28. a Program tervezésének, végrehajtásának és ellenőrzésének, valamint az ebben
közreműködő szerv létrehozásának és működésének részletes szabályait ;

29. az egyes sajátos szabályozást igénylő élő szervezetek, életközösségeik és él őhelyeik
védelmére vonatkozó szabályokat

30. a külön törvény hatálya alá nem tartozó fás szárú növények védelmével kapcsolatos
részletes szabályokat ."

Budapest, 2008 . november 4 .

Katona mál `án
elnök
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